Oddział
Data wpływu
Wpisano do rejestru pod nr

(data, stempel i podpis pracownika Banku)

WNIOSEK

o udzielenie kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej
I. Warunki kredytu/pożyczki
Wnioskowana kwota w złotych

oprocentowanie zmienne

Okres kredytowania w miesiącach

oprocentowanie stałe
w tym okres karencji w miesiącach

(A) Przeznaczenie kredytu / pożyczki1

Kwota w PLN

budowa dokończenie budowy2
wykończenie, remont, modernizacja lub
rozbudowa2
adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na
potrzeby mieszkaniowe2
zakup nieruchomości2
przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego
prawa w spółdzielcze własnościowe prawo lub
w prawo odrębnej własności2
przekształcenie spółdzielczego
własnościowego prawa w prawo odrębnej
własności2
wykup mieszkania komunalnego2
wykup mieszkania zakładowego2
spłata kredytu mieszkaniowego w innym
banku lub instytucji
koszty sądowe i opłaty notarialne, inne koszty
i opłaty urzędowe2
koszt projektu rozwiązań ekologicznych, koszt
audytu energetycznego2
prowizja należna podmiotom pośredniczącym
w zawieraniu transakcji2
cele konsumpcyjne (dowolne)
spłata kredytów i pożyczek innych niż kredyt
mieszkaniowy
w tym refinansowanie poniesionych kosztów
związanych z inwestycją
inne
(jakie?)…………………………………………………
…………………………………………………………
…

(A1) Oświadczam, że inwestycja ma/będzie miała charakter proekologiczny tj. będzie spełniać następujące wymagania:
Budynek jednorodzinny:
wartość wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej EPH+W [kWh/(m2*rok], określona w projektowanej charakterystyce energetycznej/ świadectwie charakterystyki energetycznej dla
budynku, jest/będzie niższa:
- o co najmniej 5 kWh/m2*rok od wartości 70 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych od 31.12.2020 r, lub
wyposażony jest/będzie w odnawialne źródła energii (jako źródło samodzielne lub pracujące w połączeniu ze źródłem konwencjonalnym), pod warunkiem
przeznaczenia na ten cel (koszt zakupu i montażu) minimum 10% całkowitej kwoty kredytu lub 5% pod warunkiem, że inwestycja OZE będzie łączona z jedną z
inwestycji z listy poniżej, o wartości minimalnej również 5% całkowitej kwoty kredytu:
 Obieg szarej wody
 Przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z instalacją magazynowania / zagospodarowania
 System wentylacji z rekuperacją
 Gruntowy Wymiennik Ciepła do wentylacji
 System ogrzewania podłogowego
 System magazynowania energii
 Instalacja do ładowania samochodu elektrycznego
 System inteligentnego domu
 Instalacja zielonego dachu z wszelkimi elementami niezbędnymi, w tym roślinności
 Instalacje służące do pozyskania i magazynowania wody deszczowej
 ogrzewania zasilanego energią elektryczną (ogrzewanie podłogowe, promiennik ciepła)
Kwota w PLN
Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
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wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej EPH+W [kWh/(m2*rok], określona w projektowanej charakterystyce energetycznej/ świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku, jest
/będzie niższa:
- o co najmniej 5 kWh/m2*rok od wartości 65 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych od 31.12.2020 r.
budynek wielorodzinny, w którym znajduje się mieszkanie, wyposażony jest/będzie we własne instalacje OZE, które pokryją zapotrzebowanie budynku na
energię:
a) elektryczną w ilości min. 20%, i/lub
b) cieplną (na potrzeby c.o., wentylacji, c.w.u.) w ilości min. 10% lub gdy zapotrzebowanie na energię cieplną budynku zostanie pokryte w 100% z
efektywnego systemu ciepłowniczego, tj. takiego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:
50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub
50 % ciepło odpadowe, lub
75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
w 50 % wykorzystuje się połączenie ww. energii i/lub ciepła.
Kwota w PLN
Lokal mieszkalny w budynku z lokalami o funkcjach użytkowych:
wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody
użytkowej, chłodzenia i oświetlenia, określony w projektowanej charakterystyce energetycznej/ świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku
jest/będzie niższa:
o 5 kWh/m2 rok dla budynków, dla wniosków złożonych od 31.12.2020 r,
w stosunku do wartości maksymalnej wskaźnika EP (referencyjnej) dla budynku wskazanego w charakterystyce energetycznej/ świadectwie charakterystyki
energetycznej.
budynek o różnych funkcjach użytkowych, w którym znajduje się mieszkanie, wyposażony jest/będzie we własne instalacje OZE, które pokryją
zapotrzebowanie budynku na energię:
a) elektryczną w ilości min. 20%, i/lub
b) cieplną (na potrzeby c.o., wentylacji, c.w.u.) w ilości min. 10% lub gdy zapotrzebowanie na energię cieplną budynku zostanie pokryte w 100% z efektywnego
systemu ciepłowniczego, tj. takiego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:
50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub
50 % ciepło odpadowe, lub
75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
w 50 % wykorzystuje się połączenie ww. energii i/lub ciepła.
Kwota w PLN
budynek Certyfikacja budynku poświadczająca
zgodność realizowanej inwestycji z przyjętymi
standardami ekologicznego budownictwa typu
Zielony Dom, LEED, BREEAM, HQE, DGNB, ITB
EKO, itp.

(B) Powiększenie kwoty kredytu / pożyczki1 o:
składkę z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
zakupionego za pośrednictwem Banku
kwotę prowizji przygotowawczej Banku

RAZEM KWOTA WNIOSKOWANA
(Słownie kwota:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
)
Sposób wypłaty i wykorzystania kredytu / pożyczki1:
w PLN
1)
kwota

w walucie

jednorazowo

w transzach

w terminie

przeznaczona na
sfinansowanie

2)
kwota

w terminie

przeznaczona na
sfinansowanie

3)
kwota

w terminie

przeznaczona na
sfinansowanie

4)
kwota

w terminie

przeznaczona na
sfinansowanie

(podać nazwę/numer etapu budowy i/lub prace budowlane / inne cele)

(podać nazwę/numer etapu budowy i/lub prace budowlane / inne cele)

(podać nazwę/numer etapu budowy i/lub prace budowlane / inne cele)

(podać nazwę/numer etapu budowy i/lub prace budowlane / inne cele)

5) w przypadku budowy domu jednorodzinnego - zgodnie z załączonym harmonogramem

Całkowite koszty inwestycji/
cena przedmiotu
kredytowania
Udział środków
własnych
1)

wniesione dotychczas środki własne
(pomniejszone o koszty refinansowane

2)

środki własne do wniesienia oraz data
planowanego wniesienia :

w tym środki zgromadzone na książeczce
mieszkaniowej z uwzględnieniem premii
j j

PLN w tym:

do dnia:
do dnia:

Sposób spłaty kapitału i odsetek po okresie karencji

w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, kapitał płatny co
w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych (ratach annuitetowych)
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1 miesiąc

3 miesiące

Spłata rat w
w dniu miesiąca ………………………..

w dniu miesiąca ustalonym przez Bank

z r-ku BOŚ S.A. nr ……………………............................

II. Charakterystyka realizowanej przez Wnioskodawcę inwestycji / informacja o przedmiocie kredytowania2
Przedmiot kredytowania
Nieruchomość nr 1

Typ nieruchomości

mieszkanie
dom jednorodzinny
nieruchomość rolno-siedliskowa
dom letniskowy/działka rekreacyjna
garaż/miejsce postojowe
inne
jakie?................................................................................

Nieruchomość nr 2
działka budowlana
garaż/miejsce postojowe
udział w drodze,
inne
jakie?......................................................................................

.
………………………………………………………………………
…………….

Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Powierzchnia użytkowa
Nr lokalu/garażu/miejsca
postojowego
Działka nr /Udział w działce nr
Czy grunty obciążone są kredytem

tak

nie

Księga wieczysta

brak

jest

tak
zostanie wyodrębniona

brak

nie
jest

zostanie wyodrębniona

KW nr
własność
spółdzielcze – własnościowe
wieczyste użytkowanie
inne…………………………..

własność
spółdzielcze – własnościowe
wieczyste użytkowanie
inne ………………

Czy na nieruchomości są
ustanowione służebności
nieujawnione w Księdze

nie

tak, jeśli tak to jakie? …….

nie

tak , jeśli tak to jakie? …….

Czy nieruchomość przeznaczona
jest na wynajem?

nie

tak

nie

tak

Prawo do nieruchomości
Wartość rynkowa
Planowany termin zakończenia
inwestycji
Planowany termin przeniesienia
własności

III. Informacja o nieruchomości stanowiącej docelowy przedmiot zabezpieczenia kredytu/pożyczki
Przedmiot zabezpieczenia

przedmiot kredytowania

inny niż przedmiot kredytowania

(poniższą część wypełnić tylko gdy inny niż przedmiot kredytowania)
mieszkanie
dom jednorodzinny
działka budowlana
dom letniskowy/działka rekreacyjna
Typ nieruchomości
garaż/miejsce postojowe
nieruchomość rolno-siedliskowa
udział w drodze
inne
jakie?....................................................................................
......................
Miejscowość

mieszkanie
dom jednorodzinny
działka budowlana
dom letniskowy/działka rekreacyjna
garaż/miejsce postojowe
nieruchomość rolno-siedliskowa
udział w drodze
inne jakie?................................................................

Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu/garażu/miejsca
postojowego
Działka nr / Udział w działce nr
Powierzchnia użytkowa
Księga wieczysta

brak

jest

zostanie wyodrębniona

KW nr
KW prowadzona w
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brak

jest

zostanie wyodrębniona

własność
spółdzielcze – własnościowe
wieczyste użytkowanie
inne…………………………..

własność
spółdzielcze – własnościowe
wieczyste użytkowanie
inne……………………..

nie

tak , jeśli tak to jakie? …….

nie

tak , jeśli tak to jakie? …….

Czy nieruchomość przeznaczona
jest na wynajem?

nie

tak

nie

tak

Czy środki finansowe
przeznaczone na wkład własny
pochodzą z kredytu/pożyczki?

nie

tak

nie

tak

Prawo do nieruchomości
Wartość rynkowa
Czy na nieruchomości są
ustanowione służebności
nieujawnione w Księdze

IV. Proponowane zabezpieczenie docelowe
weksel własny in blanco

cesja z praw umowy ubezpieczenia na życie

hipoteka na nieruchomości wskazanej w pkt III
cesja z praw umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której
ustanowiona jest hipoteka

V. Proponowane zabezpieczenia pomostowe
hipoteka na innej nieruchomości

środki pieniężne

ubezpieczenie kredytu/pożyczki1

inne

ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

2

VI. Informacje o Wnioskodawcy
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Wnioskodawca III

Wnioskodawca IV

Imię/ Imiona
Nazwisko
Nazwisko panieńskie matki
Imiona rodziców

ojca:

ojca:

ojca:

ojca:

matki:

matki:

matki:

matki:

PESEL

Stan cywilny

Rozdzielność majątkowa
(dla statusu zamężna/żonaty)

zamężna/żonaty
wdowa/wdowiec
panna/kawaler
rozwiedziona/y
separacja
związek nieformalny

zamężna/żonaty
wdowa/wdowiec
panna/kawaler
rozwiedziona/y
separacja
związek nieformalny

zamężna/żonaty
wdowa/wdowiec
panna/kawaler
rozwiedziona/y
separacja
związek nieformalny

zamężna/żonaty
wdowa/wdowiec
panna/kawaler
rozwiedziona/y
separacja
związek nieformalny

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Liczba osób w gospodarstwie
domowym
Liczba osób na utrzymaniu (wraz z
wnioskodawcą)
Obywatelstwo
(wymienić wszystkie posiadane)
Data, Miejscowość i kraj urodzenia
Oświadczenia o statusie CRS9

Rezydencja podatkowa inna niż
Polska/USA
Kraj rezydencji podatkowej
(wypełnić jeśli TAK)

Kraj rezydencji nie nadaje TIN
Numer identyfikacji podatkowej w
kraju rezydencji podatkowej (TIN)

………………………..
tak

nie

………………………..
tak

nie

………………………..
tak

nie

………………………..
tak

nie

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Kraj rezydencji podatkowej

(wypełnić jeśli TAK i więcej niż jedna
rezydencja podatkowa)

Kraj rezydencji nie nadaje TIN

tak

nie

tak
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nie

tak

nie

tak

nie

VI. Informacje o Wnioskodawcy
Wnioskodawca I
Numer identyfikacji podatkowej w
kraju rezydencji podatkowej (TIN)

………………………..

Wnioskodawca II
………………………..

Wnioskodawca III
………………………..

Wnioskodawca IV
………………………..

Oświadczenia o statusie FATCA
tak

Rezydencja podatkowa w USA
Numer identyfikacji podatkowej USA
(US TIN) (jeśli dotyczy)

nie

tak

nie

tak

nie

tak

……………………..

nie

………………………..

………………………..

………………………..

dowód osobisty

dowód osobisty

dowód osobisty

dowód osobisty

paszport

paszport

paszport

paszport

karta stałego pobytu

karta stałego pobytu

karta stałego pobytu

karta stałego pobytu

paszport

paszport

paszport

paszport

Cechy dokumentu tożsamości
Pierwszy dokument tożsamości
Dokument tożsamości
Seria i numer
Data i kraj wydania dokumentu
tożsamości
Data ważności
Kto wydał dokument
Drugi dokument tożsamości (dotyczy obcokrajowców)
Dokument tożsamości
(seria i numer)
Data i kraj wydania dokumentu
tożsamości
Data ważności
Kto wydał dokument
Adres zamieszkania
Ulica, nr domu/mieszkania, kod
pocztowy, poczta, gmina, powiat,
województwo, kraj

Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania)
Ulica, nr domu/mieszkania, kod
pocztowy, poczta, gmina, powiat,
województwo, kraj
Dane kontaktowe (nr telefonu do wyboru)
Telefonu kontaktowy domowy
(D)/komórkowy(K)/służbowy(S)
E-mail

D:
K:
S:

D:
K:
S:

D:
K:
S:

D:
K:
S:

Dodatkowe informacje:
Status mieszkaniowy

Rodzaj posiadanego prawa

Wykształcenie

dom
mieszkanie
własność
spółdzielcze
własnościowe
lokatorskie
kwaterunkowe
służbowe
najem
zamieszkiwanie z
rodzicami
inne………………
wyższe doktoranckie
wyższe magisterskie
inżynierskie
licencjat
średnie/policealne
zawodowe
podstawowe/
gimnazjalne/brak

dom
mieszkanie
własność
spółdzielcze
własnościowe
lokatorskie
kwaterunkowe
służbowe
najem
zamieszkiwanie z
rodzicami
inne………………
wyższe doktoranckie
wyższe magisterskie
inżynierskie
licencjat
średnie/policealne
zasadnicze zawodowe
podstawowe/
gimnazjalne/brak
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dom
mieszkanie
własność
spółdzielcze
własnościowe
lokatorskie
kwaterunkowe
służbowe
najem
zamieszkiwanie z
rodzicami
inne………………
wyższe doktoranckie
wyższe magisterskie
inżynierskie
licencjat
średnie/policealne
zasadnicze zawodowe
podstawowe/
gimnazjalne/brak

dom
mieszkanie
własność
spółdzielcze
własnościowe
lokatorskie
kwaterunkowe
służbowe
najem
zamieszkiwanie z
rodzicami
inne………………
wyższe doktoranckie
wyższe magisterskie
inżynierskie
licencjat
średnie/policealne
zasadnicze zawodowe
podstawowe/
gimnazjalne/brak

VII. Informacje o dochodach i wydatkach
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Wnioskodawca III

jedn. samorządowa
adm. państwowa
firma państwowa
prywatna firma – os. fiz.
prywatna firma – os.
prawna
spółdzielnia
nie dotyczy
inne (jakie?)
…………………….

jedn. samorządowa
adm. państwowa
firma państwowa
prywatna firma – os. fiz.
prywatna firma – os.
prawna
spółdzielnia
nie dotyczy
inne (jakie?)
…………………….

Wnioskodawca IV

Informacje o źródle dochodu i pracodawcy
Główne źródło dochodu
(deklaracja Klienta)

Główny pracodawca

jedn. samorządowa
adm. państwowa
firma państwowa
prywatna firma – os. fiz.
prywatna firma – os.
prawna
spółdzielnia
nie dotyczy
inne (jakie?)
…………………….

jedn. samorządowa
adm. państwowa
firma państwowa
prywatna firma – os. fiz.
prywatna firma – os. prawna
spółdzielnia
nie dotyczy
inne (jakie?)
…………………….

Całkowity staż pracy (w
latach)
Okres zatrudnienia u
obecnego pracodawcy/czas
prowadzenia obecnej dział.
gospodarczej (w latach)
Źródło
zatrudnienia na czas
nieokreślony (z ost. 3 m-cy)
(jak w KIK)
zatrudnienie na czas
określony (z ost. 3 m-cy)
(jak w KIK)
działalność gospodarcza –
(KPiR, ryczałt, karta
podatkowa z ost. 12 m-cy nie
dłużej niż 23 m-ce)

Kwota średniego miesięcznego dochodu netto ze wskazanego okresu i waluta dochodu

do …….................

do …….................

do …….................

do …….................

od …….. do ………

od …….. do ………

od …….. do ………

od …….. do ………

emerytura (z ostatniego 1 m-c)
renta (z ostatniego 1 m-c)
dział spec. produkcji rolnej
(z ost. 12 m-cy)
rolnictwo (z ost. 12 m-cy)
wolny zawód (z ost. 12 m-cy)
kontrakt menadżerski (z ost.
12 m-cy)
kontrakt marynarski (z ost. 12
m-cy)
umowa zlecenia/umowa o
dzieło:
(poziom ponoszonych kosztów
uzyskiwania przychodu)

20%.....................

20%.....................

20%.....................

20%.....................

50%....................

50%....................

50%....................

50%....................

umowa najmu/ dzierżawa
nieruchomości (z ost. 12 m-cy)
brak źródła dochodu
Inne

Zobowiązania (kwota w skali miesiąca), z których Wnioskodawca nie może się wycofać (uśredniona kwota na podstawie obciążeń ponoszonych w
ostatnich 12 m-cach lub prognoz uwzględniających wzrost obciążeń na kolejne 12 m-cy):
Czynsz, CO, gaz , energia
elektryczna
Alimenty
Inne zobowiazania finansowe
(inne niż alimenty i
zobowiązania kredytowe
okreslone w sekcji III) z
uiszczania których
Wnioskodawca nie może
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VII. Informacje o dochodach i wydatkach
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Wnioskodawca III

Wnioskodawca IV

zrezygnować (zobowiązania
roczne np. podatki od
nieruchomości, ubezpieczenia
nieruchomości proszę podać
w skali jednego miesiąca czyli
w wysokości 1/12
zobowiazania)
Inne opłaty
Pozostałe informacje finansowe:
Nazwa banku do którego
wpływają dochody /Nazwy
banków do których wpływają
dochody
Posiadane inne rachunki
bankowe:
(rodzaj, bank, waluta, okres
posiadania w latach/m-cach)
Posiadany majątek:
(rodzaj nieruchomości: grunt,
dom, mieszkanie, inne; adres,
nr księgi wieczystej)
* w dochodzie średniomiesięcznym uwzględniane są dochody w tytułu:
 pracy w godzinach nadliczbowych, o ile jest ona wykonywana regularnie lub wynika z obowiązującego w zakładzie pracy harmonogramu i rozliczana jest w trybie
comiesięcznym
 nagród i premii i o ile zostaną one dodane do średniomiesięcznego dochodu w ujęciu miesięcznym, tj. dla premii lub nagrody kwartalnej – jej wysokość dzielona
przez 3, dla premii lub nagrody półrocznej – jej wysokość dzielona przez 6, dla premii lub nagrody rocznej – jej wysokość dzielona przez 12. w dochodzie
średniomiesięcznym nie należy uwzględniać nagród, premii itp. o jednorazowym, incydentalnym charakterze, dodatków, które nie są w stałej wysokości i
podlegają zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu

VIII. Informacje o zobowiązaniach kredytowych oraz zobowiązaniach w instytucjach finansowych innych niż banki (np.
parabanki), w tym zaciągnięte na działalność gospodarczą

Zobowiązania

Limit ROR

Limit karty
kredytowej

Kredyt

Poręczenie /
przystąpienie do
długu1

W instytucjach
innych niż banki
(np. parabanki)

Nr

Do spłaty
z kredytu
BOŚ
S.A.?

Kwota
zobowiązania

Kwota
pozostała
do spłaty

Waluta

Rata
miesięczna

Data wygaśnięcia
posiadanego lub
wnioskowanego
zobowiązania

Bank/ inna
instytucja
finansowa

Wnioskodawca

1

I

II

III

IV

2

I

II

III

IV

3

I

II

III

IV

4

I

II

III

IV

1

I

II

III

IV

2

I

II

III

IV

3

I

II

III

IV

4

I

II

III

IV

1

I

II

III

IV

2

I

II

III

IV

3

I

II

III

IV

4

I

II

III

IV

1

I

II

III

IV

2

I

II

III

IV

3

I

II

III

IV

4

I

II

III

IV

1

I

II

III

IV

2

I

II

III

IV

3

I

II

III

IV

4

I

II

III

IV
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VIII. Informacje o zobowiązaniach kredytowych oraz zobowiązaniach w instytucjach finansowych innych niż banki (np.
parabanki), w tym zaciągnięte na działalność gospodarczą

Zobowiązania

Nr

Do spłaty
z kredytu
BOŚ
S.A.?

Kwota
zobowiązania

Kwota
pozostała
do spłaty

Rata
miesięczna

Waluta

Data wygaśnięcia
posiadanego lub
wnioskowanego
zobowiązania

Bank/ inna
instytucja
finansowa

Wnioskodawca

brak

I

II

III

IX. Powiązania Wnioskodawcy
Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Wnioskodawca III

Wnioskodawca IV

Powiązania kapitałowe i organizacyjne
Brak powiązań kapitałowych i
organizacyjnych
Posiadane powiązania kapitałowe
i organizacyjne (wymienić poniżej)
Nazwa, siedziba i forma prawna
podmiotu powiązanego
REGON/PESEL
Powiązania kapitałowe (%kapitału,
%głosów/stanowiska i
funkcje/osoby)
Powiązania organizacyjne
(stopień pokrewieństwa/rodzaj
poręczenia/zależności handlowe)

Powiązania z BOŚ S.A.:
brak powiązań
pracownik
akcjonariusz
członek organów Banku/kadra
kierownicza
inne (jakie?) ………………………

X. Informacje, zgody, upoważnienia i oświadczenia Wnioskodawców
Oświadczam, że w okresie ostatnich 10 lat:
Oświadczenie

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Wnioskodawca III

Wnioskodawca IV

Złożyłem wniosek o upadłość

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Ogłoszono moją upadłość

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Oświadczam, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:
Oświadczenie
Posiadam zaległości w
płatnościach wobec
ZUS/KRUS/Urzędu Gminy
lub Urzędu Skarbowego
Posiadam podpisane ugody
z ZUS/KRUS/Urzędu Gminy
lub Urzędu Skarbowego

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Wnioskodawca III

Wnioskodawca IV

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Oświadczenie PEP i beneficjenta rzeczywistego8:

(zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
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IV

Oświadczenie

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Jestem beneficjentem
tak
nie
tak
nie
rzeczywistym
Jestem osobą zajmującą
eksponowane stanowisko
tak
nie
tak
nie
polityczne PEP
Jestem członkiem rodziny
tak
nie
tak
nie
PEP
Jestem osobą znaną jako
tak
nie
tak
nie
bliski współpracownik PEP
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia PEP.

Wnioskodawca IV

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

1.

Wnioskodawca oświadcza, że proponowane w części IV i V zabezpieczenie

2.

Wnioskodawca potwierdza, iż otrzymał od Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”) wszelkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów
związanych z zawarciem umowy, w tym informacje na temat:
1) wysokości raty kredytu w funkcji okresu kredytowania,
2) tempa spłacania kapitału w funkcji okresu kredytowania,
3) całkowitego kosztu kredytu (z uwzględnieniem ubezpieczeń zawartych w związku z tym kredytem) w funkcji okresu kredytowania,
4) ryzyka zmiennej stopy procentowej.
Wnioskodawca potwierdza, iż Bank zarekomendował mu kredyt/ pożyczkę o okresie spłaty nie dłuższym niż 25 lat.
Wnioskodawca potwierdza, iż w sytuacji, gdy okres kredytowania jest dłuższy niż 25 lat Bank przedstawił mu w formie pisemnej:
1) różnicę pomiędzy wysokością maksymalnej zdolności kredytowej a wysokością maksymalnej zdolności kredytowej uzyskanej w oparciu o 25-letni okres
kredytowania,
2) różnicę pomiędzy wysokością raty spłaty uzyskanych dzięki wydłużeniu okresu kredytowania powyżej 25 lat, a wysokością raty spłaty uzyskanych w
oparciu o 25-letni okres kredytowania,
3) różnicę w całkowitym koszcie kredytu pomiędzy kredytem/pożyczką zaciąganym/zaciąganą na planowany okres spłaty, a kredytem/pożyczką
udzielonym/ udzieloną na okres 25 lat.
Wnioskodawca niniejszym potwierdza, iż:
1) otrzymał od Banku wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego kredytu,
2) uzyskał od pracownika Banku wszelkie wyjaśnienia dotyczące zgłaszanych wątpliwości,
3) jestem w pełni świadomy ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.
Wnioskodawca oświadcza, że został przez Bank poinformowany i jest świadomy, że w sytuacji, gdy stosunek jego wydatków związanych z obsługą
zobowiązań kredytowych i zobowiązań finansowych (innych niż zobowiązania kredytowe) do jego dochodu przekroczy wysokość:

3.
4.

5.

6.

−
−

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

jest /

Wnioskodawca III

nie jest obciążone prawami osób trzecich,

40%, w sytuacji gdy jego dochód nie przekracza przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania lub

50% w sytuacji gdy jego dochód przekracza przeciętny poziom wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania
istnieje podwyższone ryzyko związane z wnioskowanym produktem oraz negatywny wpływ na możliwość realizacji przeze niego większych wydatków lub
tworzenia oszczędności. Taka sytuacja wynika z przyjęcia bardzo długiego okresu spłaty zobowiązania z tytułu kredytu co wymaga konieczności zachowania
nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z obsługą zobowiązań na wypadek pogorszenia się sytuacji dochodowej lub realizacji większych wydatków.
Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na ponoszenie przez siebie wskazanych powyżej ryzyk.
Wnioskodawca oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i potwierdza prawdziwość danych zawartych we wniosku.
Wnioskodawca oświadcza, że została mu przedstawiona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. informacja o kosztach obsługi wnioskowanego/ej kredytu
hipotecznego/pożyczki hipotecznej1, przy:
1)
aktualnym poziomie stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie,
2)
wzroście stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie o 400pb.,
3)
wzroście stopy procentowej, od której zależy oprocentowanie w skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym poziomem stopy
procentowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wnioskodawca oświadcza, że otrzymał 4 symulacje kosztów obsługi kredytu/pożyczki1 przy poziomie stopy procentowej: 3%, 5%, 10% i 15% w celu
zobrazowania ryzyka zmiennej stopy procentowej.
Wnioskodawca oświadcza, że w sposób jednoznaczny, zrozumiały i precyzyjny zostały mu udzielone informacje dotyczące:
1)
treści zawartej w Formularzu Informacyjnym;
2)
głównych cech proponowanego kredytu/pożyczki hipotecznej oraz proponowanych usług dodatkowych;
3)
skutków, jakie zaciągany kredyt/pożyczka może mieć dla niego, w tym konsekwencje zalegania ze spłatą kredytu/pożyczki;
4)
możliwości, warunków i skutków rezygnacji z usług dodatkowych
5)
skutków dotyczących spłaty części lub całości kredytu przed terminem określonym w zawartej Umowie.
Bank informuje, że nie świadczy usług doradczych w zakresie produktów hipotecznych, w znaczeniu wynikającym z Ustawy z dnia 23 marca 2017 r.. o
kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Bank informuje, że w przypadku gdy Wnioskodawca odmówi przekazania informacji niezbędnych do oceny lub weryfikacji jego zdolności kredytowej,
kredyt/pożyczka może nie zostać udzielony/udzielona.
Bank informuje o możliwości udostępnienia informacji gospodarczej o zobowiązaniach Wnioskodawcy stanowiących tajemnicę bankową:
1) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 681, z późn. zm.) w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie,
2) instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2187, z późn.zm.), w tym:
a)
do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (aktualny adres Biura Obsługi Klienta BIK znajduje się na stronie www.bik.pl),
b)
do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (aktualny adres Biura Obsługi
Klienta Związku Banków Polskich jest dostępny na stronie www.cpb.pl).
Bank może przekazać do biura, o którym mowa w pkt 16 ppkt 1, informację gospodarczą dotyczącą Wnioskodawcy będącego konsumentem oraz jego
zobowiązania albo zobowiązań związanych z dokonywaniem czynności bankowych po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) zobowiązanie albo zobowiązania wobec Banku powstały z tytułu umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Bankiem,
2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Wnioskodawcy będącego konsumentem wobec Banku wynosi co najmniej 200 PLN,
3) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni,
4) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia Wnioskodawcy do rąk własnych, na adres do doręczeń
wskazany przez Wnioskodawcę, a jeżeli Wnioskodawca nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania Wnioskodawcy wezwania do
zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,
5)
nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu
powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed
sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia
roszczenia.
Instytucje, o których mowa w pkt. 16 ppkt 2 mogą udostępniać zgromadzone informacje:
1) bankom – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych
oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są
niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń,
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3)

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków – informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z
wykonywaniem czynności bankowych,
4) biurom informacji gospodarczej – dane w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
5) instytucjom kredytowym – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której
mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.993, z późn.zm.).
Wnioskodawca
wyraża zgodę /
nie wyraża zgody na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank oraz instytucje, o których mowa w pkt
16 ppkt 2 i pkt 18 ppkt 1 i 2 w zakresie przewidzianym przepisami Prawa bankowego oraz innych ustaw, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia
wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Bankiem, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących
Wnioskodawcy oraz jego zobowiązań, a w szczególności wyraża zgodę na udostępnianie przez Bank tych informacji podmiotom wskazanym w pkt 16 ppkt 2
oraz na udostępnianie ich przez te podmioty w zakresie określonym w niniejszym punkcie.
Wnioskodawca
wyraża zgodę /
nie wyraża zgody na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie przekazanych przez Bank, a dotyczących Wnioskodawcy / współmałżonka Wnioskodawcy informacji oraz zapytań banków, stanowiących
tajemnicę bankową, pozostających w związku ze złożeniem przez Wnioskodawcę wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności poprzedzających
zawarcie umowy, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie
przewidzianym przepisami Prawo bankowego oraz innych ustaw.
Wnioskodawca oświadcza, że podczas pozyskiwania jego danych osobowych otrzymał od Banku Informację administratora danych osobowych.
Wnioskodawca upoważnia Bank do wystąpienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie
informacji gospodarczych dotyczących jego zobowiązań.
Wnioskodawca upoważnia Bank do występowania do biura informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego zobowiązań
przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Wnioskodawca wyraża zgodę na weryfikację przez Bank informacji w jego oświadczeniu złożonym we Wniosku o udzielenie kredytu
hipotecznego/pożyczki hipotecznej1 o wysokości osiąganych dochodów oraz ponoszonych wydatkach.
Bank informuje, że ocena zdolności kredytowej Wnioskodawcy zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych we Wniosku o udzielenie kredytu
hipotecznego/pożyczki hipotecznej1 oraz informacji zgromadzonych w bazach danych lub zbiorach danych Banku a także innych bazach danych,
wykorzystywanych przez Bank w procesie weryfikacji zdolności kredytowej.

24. Wyrażam zgodę na:

1)

dokonywanie przez Bank Ochrony Środowiska S.A., zwany dalej
„Bankiem”, następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku
oraz usług i produktów dystrybuowanych przez Bank:

przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123, z późn.zm.),


2)

3)

używanie
telekomunikacyjnych
urządzeń
końcowych
i
automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i
poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie
z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne – tj. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1954, z późn.zm.),

udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu,
e-mail)
przez
Bank
podmiotom
powiązanym
kapitałowo
z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów
powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje
się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty moich
danych osobowych w ich celach marketingowych,
dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem i
współpracujące z Bankiem następujących czynności w zakresie ich usług i
produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
 przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną),
 używanie
telekomunikacyjnych
urządzeń
końcowych
i
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej)
(zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne),

4)

przesyłanie informacji o zmianach Umowy kredytu/pożyczki, w tym w
Zbiorze ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów
hipotecznych, Taryfie prowizji i opłat oraz harmonogramie spłat,

I

WNIOSKODAWCA
II
III

IV

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

w formie poczty elektronicznej na adres e- mail:
……………………………………………………………………………..
w formie papierowej na adres korespondencyjny
1.

przed 21 dniem od dnia złożenia wniosku kredytowego wraz z
wymaganym przez Bank kompletem dokumentów:
TAK

2.
5)

dostarczenie decyzji kredytowej

NIE

w formie poczty elektronicznej na adres e- mail:
(w przypadku kilku Wnioskodawców prosimy o podanie jednego
adresu, na który zostanie przesłana decyzja kredytowa)

…………………………………………………………………………………….
oraz przesłania informacji na numer telefonu komórkowego informacji i
hasła niezbędnego do otwarcia maila:
tel. nr ……………………………………………………………………………
3.
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odbiór osobisty w Oddziale Banku, w którym składam ten
Wniosek.
Jednocześnie zobowiązuje się do odbioru decyzji kredytowej w 21
dniu od dnia złożenia Wniosku, osobiście w Oddziale Banku.

4.

W związku ze złożonym w Banku Ochrony Środowiska S.A.
wnioskiem kredytowym dotyczącym kredytu/pożyczki hipotecznej
wyrażam zgodę na przekazanie treści Decyzji kredytowej wraz z
załącznikami, wydanej w związku ze złożonym Wnioskiem
Pośrednikowi Kredytowemu:
1

…………………………………………………………………………………….
(nazwa Pośrednika kredytowego)

na adres e-mail
………………………………………………………………………………….
tel. nr
………………………………………………………………………………….
Skorzystam z następujących usług dodatkowych:
a.
b.

c.

Usługi dodatkowe:

d.

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
produkt kredytowy tj.
pożyczki ROR w kwocie …………………………..
pożyczki gotówkowej w kwocie …………………..
karty kredytowej z limitem w kwocie………………
dowolne ubezpieczenia oferowane przez Bank
ubezpieczenia nieruchomości
ubezpieczenia na życie
inne proponowane przez Bank:

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Powyższe zgody składam dobrowolnie.

25. Oświadczenie o statusie CRS9:
Wnioskodawca zobowiązuje się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w
powyższym „Oświadczeniu o statusie CRS” stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym
nastąpiła ta okoliczność.
26. Oświadczam, że na stałe przebywam pod powyżej wskazanym adresem oraz podane powyżej przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym na
dzień podpisania niniejszego dokumentu. Jestem świadoma/y, że podanie fałszywych danych może skutkować odpowiedzialnością karną wynikającą z art.
286 § 16 oraz art. 297 § 17 Kodeksu karnego.
27. Oświadczenie wymagane w przypadku zabezpieczenia w postaci:
1. kaucji w postaci środków pieniężnych na rachunku Banku i/lub
2. zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego wraz z nieodwołalną blokadą środków na tym rachunku oraz nieodwołalnym
pełnomocnictwem do rachunku upoważniającym Bank do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku.
W przypadku braku zdolności kredytowej (zgodnie z art. 70 ust. 2 Prawa bankowego) proponuję zabezpieczenie płynne w postaci
(wymienić)…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam również, że podejmę działania polegające na:
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
w celu uzyskanie zdolności kredytowej w okresie do ……………………………………… (termin uzyskania zdolności kredytowej w wyniku podjętych działań powinien
przypadać przed upływem okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa kredytu).

miejscowość i data

podpis/y Wnioskodawcy/ców

Oświadczam, że podpisy Kredytobiorcy i innych osób zobowiązanych z tytułu
kredytu zostały złożone w mojej obecności, potwierdzam zgodność danych z
dokumentu tożsamości z danymi zawartymi w niniejszym wniosku.
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(data, podpis i pieczątka imienna pracownika Banku / podmiotu
współpracującego z Bankiem)

niepotrzebne skreślić
nie dotyczy pożyczki hipotecznej
nie dotyczy kredytu hipotecznego
4 podać nr księgi wieczystej jedynie w przypadku, gdy przedmiotem zabezpieczenia będzie nieruchomość lub przedmioty związane z nieruchomością
5 Art. 25 kodeksu cywilnego. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu
6 Art. 286. § 1 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
7Art. 297 § 1 k.k.:
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
8 Osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP) są, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące
znaczące funkcje publiczne, w tym:
a)
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b)
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c)
członków organów zarządzających partii politycznych,
d)
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów
nadzwyczajnych,
e)
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f)
ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g)
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do
Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h)
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i)
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j)
inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
Członkami rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy są:
a) małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Bliskimi współpracownikami osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy są:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone
w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
Beneficjent rzeczywisty:
rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych,
umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest
przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów
prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi
uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie
dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do
głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2021 r. poz. 217), lub
- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret
pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
b)
w przypadku trustu:
- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,
c)
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią
przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
9Status CRS:
1) Bank Ochrony Środowiska SA jest zobowiązany na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w
celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym 9 na podstawie prawa podatkowego tego państwa
uczestniczącego9.
2) Oświadczenie o statusie CRS gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Ochrony Środowiska SA dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw
uczestniczących na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
3) Oświadczenie o statusie FATCA gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Ochrony Środowiska SA dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw
uczestniczących na podstawie Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie poprawy wypełniania
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
4) Klienci, którzy nie przedstawią informacji pozwalających na identyfikacje podmiotów podlegających obowiązkowi podatkowemu w USA będą podlegali raportowaniu zgodnie z FATCA.
5) Przez państwa uczestniczące rozumie się:
a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie,
b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach
raportowych,
c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach
raportowych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.
d) Listę Państw uczestniczących, o których mowa w lit b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
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